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ZPRAVODAJ : KVĚTEN–ČERVEN 2017
---------------------------------------------------------------------------1/ Seniorátní výbor na své schůzi 26.4.2017 jednal o výhledu sborů z hlediska
samofinancování na příští léta a bude se tomuto tématu dále věnovat i
s náhradníky SV na červnové schůzi. Podněty ze sborů budou zpracovány pro
jednání na listopadovém konventu.
Naplánovány jsou vizitace sborů v Hranicích, Javorníku, Odrách a v Prostějově,
stejně jako sliby nových staršovstev v Šumperku, Ostravě, Štramberku,
Javorníku, Krnově a doplňující v Bruntále. Ve sboru v Šumperku byl od
15.5.2017 zvolen farářem br. Jakub Pavlús .
2/ Pastorální konference se bude konat 14-15.5.2017 v M.Morávce. V neděli
večer rozhovor na téma: Jak rozumím misii a vlastní zkušenosti z této oblasti.
Pondělí: Biblický text: 1Pe 2,11-17 Kázání: Štěpán Marosz, Exegeze: Štěpán
Janča . Hlavní téma: Spolek evangelických kazatelů - uvedení: Štěpán Janča.
3/ Červnová výletová pastorální konference se bude konat v pondělí
12.6.2017 v Ostravici od 9.00 hodin. Biblický text: Sk 10,21-35, kázání: Marek
Zikmund .
4/ Seniorátní den pro všechny generace MSS bude v sobotu 17. června od
9.00 hodin v Prostějově, U Kalicha 1. Téma: PŘICHÁZENÍ – ODCHÁZENÍ aneb
dialog dvou generací. Hosty budou Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. a Mgr.
Jaroslav Pechar.
Odpoledne hudební vystoupení s názvem Plující ZOO kapitána NOA. Všichni
jsou srdečně zváni!!!
5/ Vzdělávání laiků MSS – tříletý kurz – bude zahájen v září 2017, pokud se
přihlásí nejméně 12 zájemců i přes hranice seniorátu. Už nyní je možné se
přihlašovat a informovat u členů seniorátního výboru. Zatím je přihlášeno 9
bratří a sester.
6/ V neděli 24. září 2017 od 9.00 hodin budou ve sboru v Olomouci
vzpomínkové bohoslužby, na kterých si připomeneme br. faráře Jana
Nohavicu, který zemřel před 20 roky. Všichni jsou srdečně zváni!

7/ JERONÝMOVA JEDNOTA :
Žádosti o dary a půjčky z Jeronýmovy jednoty mohou sbory poslat do 15.
května 2017 v písemné i el. podobě br. faráři Pavlu Prejdovi:
pavelprejda@seznam.cz.
Výtěžek sbírky na JJ a HDL prosíme nahlásit na stejnou adresu do 4. června
2017.
Seniorátní den JJ se uskuteční v neděli 25.6.2017 v Hodslavicích.
8/ Prosíme sbory, aby nové nájemní smlouvy s faráři odeslaly seniorátnímu
výboru do 30.9.2017.
9/ Příští schůze SV spolu s náhradníky bude ve středu 6. června 2017 v Přerově.
10/ Narozeniny : 5.června br. farář Štěpán Marosz ze Šenova – přejeme mu
Boží pokoj a požehnání.

